
 

 

همکارانو  فرانک محسن زاده  

79 

 

 

79 

 

 

 

ت
الم

 س
ت

ری
دی

م
 

13
96

؛
20 (96)

 

 

 هاينهکتابخا سازيشناسايي عوامل راهبردي مؤثر بر يکپارچه

 نايرا پزشکي علوم هايدانشگاه در ديجيتالي
 
 

 3مهدي عليپور حافظي / 2ايرج رداد / 1فرانک محسن زاده 

 چکيده
 

سازي فرآيندهاي کاري در نقشه جامع هاي ديجيتالي يکي از راهکارهاي تحقق برنامه يکپارچهکتابخانهسازي يکپارچهمقدمه: 

باشد. هدف اين پژوهش شناسايي عوامل راهبردي مؤثر که بسيار مورد تأکيد وزارت بهداشت مي علمي نظام سالمت است

 باشد.اري آنها ميهاي ديجيتالي و تعيين ميزان تأثيرگذسازي کتابخانهيکپارچهبر 

پژوهش  نخست، با مرور پيشينه توصيفي پيمايشي است.به لحاظ هدف کاربردي و از نظر ماهيت اين پژوهش روش کار: 

هاي ديجيتالي که با روش گلوله برفي تعيين کتابخانهنفر از متخصصان  15عوامل راهبردي شناسايي و با نظرسنجي از 

محقق ساخته  بندي شدند. در نهايت، با استفاده از پرسشنامهبا روش تاپسيس فازي رتبهشدند، عوامل ارزيابي، تکميل و 

روش  باعوامل راهبردي گيري اندازهمدل هاي علوم پزشکي تعيين شدند. ميزان تأثيرگذاري عوامل با نظر مديران کتابخانه

 آموس ترسيم شد.نرم افزار  تحليل عاملي تأييدي و

هاي اعالم شده به ها با رتبهسازي، توسط مسئوالن کتابخانهضريب تأثيرگذاري عوامل راهبردي بر يکپارچهتعيين  ها:يافته

شود. از ديد خبرگان ، بين آنها مشاهده مي6/0باشند، اما همبستگي مثبت، با ضريب وسيله خبرگان پانل دلفي يکسان نمي

-ها شاخص سياستباالترين رتبه و از ديدگاه مسئوالن کتابخانه 150/0ريزي با وزن نرمااليز شده شاخص تمرکز بر برنامه

 باشد. تأثيرگذارترين شاخص مي 97/0هاي سازمان مادر با بار عاملي 

ها، هاي ديحيتالي تأثيرگذارند. اين عوامل عبارتند از: سياستسازي کتابخانهعوامل راهبردي بر فرآيند يکپارچهگيري: نتيجه

 هاي علوم پزشکي کشور.ريزي، اهداف و چشم اندازهاي وزارت بهداشت و دانشگاهالزامات، برنامهراهبردها، 

ش پزشکي، مدل تحليل عاملي عوامل راهبردي، کتابخانه ديجيتالي يکپارچه، وزارت بهداشت، درمان و آموز هاي کليدي:واژه

 تأييدي

 

   :10/05/96: یینها رشیپذ 26/02/96: ییاصالح نها 10/09/95وصول مقاله 

  

                                                 
 ايران مشهد، ،(ع) رضا امام الملليبين دانشگاه ،يانسان علوم دانشکده شناسي، دانش و اطالعات علم دکتري دانشجوي. 1

 مسئول نويسنده ،ايران مشهد، ،(ع) رضا امام الملليبين دانشگاه ،يانسان علوم دانشکده شناسي، دانش و اطالعات علم گروه استاديار. 2

(Irajradad@gmail.com) 

 رانيا تهران، طباطبائي، عالمه دانشگاه ،يتيترب علوم و يروانشناس دانشکده شناسي، دانش و اطالعات علم دکتري. 3
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ارائههه مههدمههات بهههداشهههتي و درمههاني   ئي ا  و ههاي        

شگاه  سالمت در      دان صلي نظام  شکي و ا  ارکان ا هاي علوم پ 

تنمين و ارت اي    ايران محسهههوي مي شهههود و ا  طرحي ، ت، 

و ارت بهداشهههت، درمان و سهههالمت  اممه منموريت اصهههلي 

شک ال مه تح ق امور       ست. بدون  شکي در ايران ا آمو ش پ 

هاي  کارگيري حناوري  ه مندي ا  اطالعات و دانش، ب   حوق بهره

سرمايه    شرحته و طبيمتا  سمه علوم و حناوري پي ها گذاري براي تو

سالمت ،ق عمومي و نيا  همه    ست. ا  آنجا که   در اين  مينه ا

سي همگاني، گسترده و آسان به اطالعات و     مردم است، دستر  

بهداشههت و سههالمت ا  ارکان نظام سههالمت در  دانش در  مينه

سالمت و   يشود و مي تواند مو بات ارت ا کشور محسوي مي  

امکان اين دسهههترسهههي ،ق  ،بهداشهههت را حراهم آورد. بنابراين

به   طال تا    [.1] ي همگاني مردم اسهههت  عمومي و م در اين راسههه

مه راهبردي          محتواي ن شههههه نا ظام سهههالمت، بر  امع علمي ن

مماونت تح ي ات و حناوري و ارت بهداشت، درمان و آمو ش 

هاي علوم پ شکي، هاي راهبردي دانشگاهپ شکي ايران و برنامه

هاي اطالعاتي سهها ي حرايندهاي کاري و سههيسههتم  بر يکپارچه

 مانههاي اين و ارت. ا   مله سههياسههت[2] تنکيد نموده اسههت

 عبارتند ا :

 اح ايش  رحيت ملق دانش؛  -

 گذاري دانش توليد شده؛توسمه انتشار و به اشتراک -

 .دسترسي يکپارچه به دانش و اطالعات -

ها، محتواي ن شهههه  امع علمي نظام سهههالمت شهههام : اولويت     

باشههند که در اين ن شههه  ها، راهبردها، و ال امات ميسههياسههت 

 است. شدههاي کلي آنها مشخص گيري هت

ارائه دهندگان مدمات پ شهههکي و بهداشهههتي براي هماهن            

يا  دارند، آنها همواره با         کردن حماليت   هاي مود به اطالعات ن

به مديريت ناکارآمد  اند کهح دان اساسي اطالعات موا ه بوده  

براي دستيابي به  [.3]مدمات بهداشتي منجر شده است  در ارايه

نظام سهههالمت مطلوي در  اممه دسهههتيابي سهههريع، آسهههان و        

هاي اطالعاتي در مرا،  مختل  تصههميميکپارچه به سههيسههتم 

هاي اطالعاتي امري ضروري است. اطالعات در سيستم     ،گيري

نه      خا تاب تالي    و ک بهبود عملکرد  گردد وذميره ميهاي ديجي

ارت اي  سهههب  نهاسههها ي آهاي اطالعاتي و يکپارچهسهههيسهههتم

 ه نبودنيکپارچ   [.4]گردد مي هاي بهداشهههتي   عملکرد مراقبت 

هاي علوم پ شهههکي و نظام  هاي اطالعاتي دانشهههگاه سهههيسهههتم 

اطالعات سهههالمت ا   مله موانع و مشهههکالت توسهههمه نظام        

دستيابي سريع، آسان و    [.5]باشد  اطالعات مديريت سالمت مي 

هاي اصههلي کاربران در ييکپارچه به اطالعات ا   مله نيا مند

يگر و ه، دمر،و ه سهههالمت در دنياي حناورانه  ديد اسهههت. ا       

گران       انبررکا جو ت ت رو  طالعاه ايژوبه ت، طالعااو  سهههه

اي سترسي سريع به محتوي و دمدرو آسالمت که و پ شکي 

ستيابي تجو و د ساي بر ياد حرصت ، ستت اياورضرء   آن 

هاي  در پايگاه ي کاحي براي  سهههتجو،وصهههله وت طالعاابه 

ن       ندار مدد را  ند در       [.3-6]د اطالعاتي مت ند هسهههت نان عالقم آ

. [7]،داق   مان ممکن به اطالعات مورد نيا  مود دست يابند  

ستم   سا ي  يکپارچه شتي يکي ا    هاي اطالعاتيسي مراک  بهدا

رسههاني راهکارهاي مهم در حراهم آمدن شههرايم مطلوي اطالع

ست. اين     همگاني در  مينه سالمت عمومي ا شت و  حرايند  بهدا

شکيالت مدرن ديگري به کارآمدي    يکپارچه سا ي مانند هر ت

هاي کتابخانه [.8] ي حراوان مواهد شهههدبيشهههتر و م يد به حايده

ها، ديجيتالي علوم پ شههکي در ايران در راسههتاي ارائه نوآوري 

به       شهههکوحايي و گسهههترش مدمات      بايد اقدام  رسهههاني مود، 

تال   کتابخانه   »سههها ي مدمات نوين در قال       بسهههتر هاي ديجي

نمايند. با تو ه به تجاري انجام شههده در کشههورهاي « يکپارچه

ديگر، تدوين اسهههتانداردهاي مورد نيا  و ل وم ،رکت به اين         

هاي  سهههمت و اح ودن قابليت مبادله اطالعات در بين کتابخانه           

تالي،  مه    ديجي نا يه و ا راي بر مات    ته هاي راهبردي و تصهههمي

اين  [.9]م تضي ا  سوي مديران ارشد اين ،و ه ضرورت دارد 

ها را که  مينه رشهههد بمدي کتابخانه     ري ي با تو ه به اينبرنامه

هاي آتي اين ،و ه  د و  يربنايي براي حماليت   حراهم مواهد کر 

هاي ال م  مواهد بود، بايد ،سهههاي شهههده و مبتني بر پژوهش    

سا مان   طور مستمر، بر  ه هاي مختل ، بصورت پذيرد. چنانچه 

ساس نيا هاي ،ال و آينده مود اقدام به تدوين و پياده  سا ي  ا

 مقدمه
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 ي اسههها ي ا يکپارچه  هاي مختل  و متمددي در  مينه  برنامه

سهها ي هاي اطالعاتي براي بهينهمختل  مود به ويژه سههيسههتم 

کنند که مسهههتل م انجام پروهه هاي پژوهشهههي ميعملکرد مود 

 [.10] مرتبم است

مداوم محيم اتغيير    يان دامنهه     ت  داري ا  هاي ديجيتهال  ر

به بر اين   سههها ي را رقم ميهاي يکپارچه    چالش  ند. براي غل  

نه           ها و براي  چهالش  خا تاب عاتي ک لت اطال عدا هاي  برقراري 

. ضهههرورت [11-12]هاي  ديدي را بپذيرند ديجيتالي بايد ن ش

ها به صههورت يکپارچه پاسههخگوي   ايجاي مي کند اين کتابخانه

هاي ديجيتالي،    در کتابخانه   . [13-14]نيا  کاربران مود باشهههند      

گرحته  اي به کارراهبردها، نيروي انسههاني و سههاير منابع کتابخانه 

ها و مخاطرات مو ود در   شهههوند تا با در نظر گرحتن چالش     مي

.  [15] محيم، کتابخانه به سههوي اهدان نهايي سههوق داده شههود  

هاي ديجيتالي بهتر اسههت اهدان مديران و متخصههصههان کتابخانه

مود را بر مبناي اهدان سههها ماني سههها مان مادر شهههک  دهند.         

صميم  سرمايه سا ي  مجموعه بارهگيري درت گذاري در ديجيتال، 

نرم اح ار  ستجوي يکپارچه و ايجاد کتابخانه ديجيتالي يکپارچه  

هاي حناوري رو  بهره ببرد، بهتر   عالوه بر اينکه بايد ا  پيشهههرحت    

  است مبتني بر اهدان و راهبردهاي سا مان مادر باشد.

شک       ستم     يکپارچه به منظوربي  سي هاي اطالعاتي در سا ي 

شگا  شکي عوام  متمددي ا  قبي  عوام  حني،  هدان هاي علوم پ 

ضرورت  [. 16مطرح هستند ]  و راهبردي انساني ، مالي، سا ماني 

هاي ديجيتالي به طور مکرر ا  طرن    سههها ي کتابخانه   يکپارچه  

به ن ش         مددي مطرح گرديده اسهههت. تو ه  پژوهشهههگران مت

لي ني  هاي ديجيتاعوام  راهبردي در است رار و توسمه کتابخانه  

به وسيله پژوهشگران مختل ي بيان شده است. هو و همکارانش      

ري ي کهاري کهه يکي ا    در پژوهش مود، تمرک  بر برنهامهه  

سههها ي باشهههد را در يکپارچههاي عام  راهبردي ميشهههامص

عاتي مؤثر مي   سهههيسهههتم  ند هاي اطال باي  [17] دان .  نوي و 

ن          خا تاب مه ک م  راهبردي را در توسههه هاي  هالحوائجي ني  عوا

ري ي دانند و بر شهههامص برنامهديجيتالي بسهههيار تنثيرگذار مي

يد کرده    ند تنک تنثير     [18] ا هاران، کرير و بروحي ني   ،ا ي   .

هاي ديجيتالي با اهميت   عوام  راهبردي را بر توسهههمه کتابخانه   

 .[19-21]اند بيان کرده

به اهميت يکپارچه             کاري در      با تو ه  ندهاي  سههها ي حراي

هاي علوم پ شهههکي و به دلي  اين که مطالمات انجام   دانشهههگاه 

هاي ديجيتالي نه    شهههده پژوهشهههگران بيشهههتر درباره کتابخانه      

 رسههديم نظر به نيچنسهها ي آنها انجام شههده اسههت،  يکپارچه

 باهمچنين، . باشد  داشته  ضرورت  راستا  نيا در يپژوهش  انجام

 هايپايگاهدر  م اله اين نگارندگان متمدد  ستجوهاي  و ود

م  راهبردي   مورد در يپژوهشههه چيه مختل ، اطالعاتي  عوا

ه امدين دسههت بههاي ديجيتالي سهها ي کتابخانهمؤثر بر يکپارچه

 ن شههه  امع علمي نظام سههالمتبود، بنابراين، با تو ه به تنکيد 

سههها ي حرايندهاي کاري و دسهههترسهههي يکپارچه به بر يکپارچه

جام پژوهش در    جام   اطالعات و نبود ان اين مورد ضهههرورت ان

سا ي پژوهش درباره شناسايي عوام  راهبردي مؤثر بر يکپارچه

 رسد.هاي ديجيتالي ضروري به نظر ميکتابخانه

هاي کارگيري روشه شههناسههايي و تميين تنثير اين عوام  با ب    

سا ي اين  سا  تهيه و تدوين طرح ا رايي يکپارچه علمي  مينه

،اضههر ارائه و  کشههور مواهد بود. م الهها در سههط  کتابخانه

ي م صهه  در موضههوع  اتج يه و تحلي  بخشههي ا  نتايم مطالمه

هاي علوم هاي ديجيتالي در دانشهههگاهسههها ي کتابخانهيکپارچه

سمت ا  نتايم به عواملي پردامته      ست. در اين ق شکي ايران ا پ 

شده است که و ه اشتراک سا ماني، انساني و مديريتي دارند       

سا ي مورد بحث تنثير عميق، تميين کننده  بر حرآيند يکپارچه و

مديريتي و بر             م  ا  ديدگاه  ته اين عوا ند. الب مدتي دار ند  و بل

اسهههاس قوانين و م ررات در امتيار مديران ارشهههد و تصهههميم  

هاي مانه و رؤسهها و مماونين دانشههگاهسهها ان در سههط  و ارت

عنوان  باين عوام  علوم پ شههکي کشههور اسههت. به همين دلي  ا

هاي  سههها ي کتابخانه    تنثيرگذار بر يکپارچه    « عوام  راهبردي »

 ديجيتالي در نظر گرحته شدند. 

عوام  بندي و رتبهدن پژوهش ،اضههر شههناسههايي  بنابراين، ه 

نه    راهبردي مؤثر بر يکپارچه   تالي در   سههها ي کتابخا هاي ديجي

شکي مي    شگاه هاي علوم پ  شد. مطابق با هدن ياد دان شده،   با

 پاسخ دهد:  ير اساسيهاي پژوهش ،اضر قصد دارد به پرسش

پارچه     - م  راهبردي مؤثر بر يک نه    عوا خا تاب هاي  سهههها ي ک

 ؟هاي علوم پ شکي کدامندديجيتالي در دانشگاه
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 رو  کار 

سهههها ي عوامهه  راهبردي مؤثر بر يکپههارچهههبنههدي رتبههه  -

هاي ديجيتالي در دانشهههگاه هاي علوم پ شهههکي      کتابخانه   

 ؟ باشدچگونه مي

 عوام  راهبردي تحلي  عاملي تنييديمدل م هومي و مدل  -

 چگونه مي باشد؟  

 

 

به موضهههوع يکپارچه        ي  پردامتن  به دل سههها ي اين پژوهش، 

هاي علوم پ شههکي که  ير هاي ديجيتالي در دانشههگاهکتابخانه

شکي مي    شت، درمان و آمو ش پ  شند  مجموعه و ارت بهدا با

ها و عوام  راهبردي مؤثر يت مؤل هو ارائه پيشنهاداتي براي ت و 

ها، هاي ديجيتالي در اين دانشهههگاهسههها ي کتابخانهيکپارچهبر 

يت و روش، ا  نوع تح ي ات      کاربردي و  يتح ي  ماه ا  نظر 

  باشد.ميو داراي رويکرد ترکيبي توصي ي پيمايشي 

مند و م صهه  ا  ادبيات و ي نظامابا انجام مطالمه ،در مر،له اول

ثر بر ؤعوام  م ،ي موضهههوعمباني نظري تح يق و مرور پيشهههينه

هاي علوم هاي ديجيتالي در دانشهههگاهسههها ي کتابخانهيکپارچه

پ شههکي ايران شههناسههايي و تميين شههدند. براسههاس اطالعات به 

يه   دسهههت آمده در مر،له    ا  عوام    اياول، مدل م هومي اول

هاي ديجيتالي   سههها ي کتابخانه   ثيرگذار بر يکپارچه   نراهبردي ت 

 (.يکپ شکي ايران تهيه شد )شک  هاي علوم در دانشگاه

عوام   ، در مر،له اول آوري شده هاي  معداده ،در مر،له دوم    

  ،هاي علوم پ شکي ايران در دانشگاه ثر شناسايي شده     ؤراهبردي م

پان  دل ي   يشدند. اعضاو نهايي ار يابي با است اده ا  روش دل ي، 

  رگان و صههها،  نظران ،و ه   بم ن ر ا   اممه   15متشهههک  ا   

گيري گلوله برحي   هاي ديجيتالي بودند که با روش نمونه       کتابخانه   

انتخاي و تميين شدند. مميارهاي انتخاي عبارت بودند ا : تخصص  

شناسي، حماليت آمو شي و پژوهشي در       در علم اطالعات و دانش

  ياي مح ق سامته به اعضا  پرسشنامه  ديجيتالي. هاي کتابخانه  مينه

ثر شناسايي شده  ؤعوام  مبندي و رتبهار يابي  به منظورپان  دل ي، 

هاي آنان  هاي ديجيتالي، ارسال و پاسخ   سا ي کتابخانه بر يکپارچه

اي  گ ينهپنم آوري شد. سئواالت پرسشنامه با م ياس ليکرت     مع

شدند. گ ينه   ،داکثر آن   پنمثير و گ ينه ن،داق  ت يکامتيا دهي 

براي تحلي   « تاپسيس حا ي». در اين مر،له ا  روش دادرا نشان مي

تبههه  عوامهه  و شههههامص     بنههدي )و ن و ر هي(  بر       د ثر  مؤ هههاي 

اسههت اده شههد. و ن نرماالي   هاي ديجيتالي سهها ي کتابخانهيکپارچه

ها  هاي آنشههده هر عام ، ا  ت سههيم و ن آن عام  بر مجموع و ن

   ست آمد.  به د

نه            خا تاب له سهههوم، نظرات مسهههئولين ک تالي     در مر، هاي ديجي

دربههاره مي ان اهميههت و      هههاي علوم پ شهههکي ايران،      دانشهههگههاه

م  راهبردي بر يکپارچه        نه     تنثيرگذاري عوا خا هاي   سههها ي کتاب

تالي،    اممه آماري اين مر،له عبارت        آوري شهههدند.    معديجي

اي  هاي مرک ي و دانشهههکدهکتابخانهمديران و مسهههؤالن ا :  ندبود

هاي علوم پ شهههکي کشهههور که با تو ه به ،جم  اممه          دانشهههگاه 

ن ر   140تمداد اين احراد  که شد تمام شماري )سرشماري(     ،آماري

ي ديگري به مديران و مسههئولين  بودند. پرسههشههنامه مح ق سههامته 

شگاه کتابخانه حت  دريا به منظورهاي علوم پ شکي کشور،    هاي دان

ثير عوام  شههناسههايي شههده با   نتاهميت و مي ان  بارهنظرات آنان در

  هاي آنان درياحت شد. گ ينه اي ارسال و پاسخ   پنمم ياس ليکرت 

 اين پرسشنامه بر اساس پرسشنامه اول تهيه شد.

با                 يات نظري و  مه ادب طال ،اضهههر ا  طريق م روايي پژوهش 

پان  دل ي( در اين   يااست اده ا  نظرات استادان و متخصصان )اعض

شد.    ص   همچنين، ا  طريق تحلي  عاملي تنييدي، روايي    مينه ،ا

ها ني  مورد تحلي  و تنييد قرار گرحت. پايايي اب ار تح يق  پرسشنامه  

ست اده ا  نرم اح ار   سبه  اس.پي.اس.اسبا ا ضري    ا  طريق محا ي 

برابر با   ضهههري  آل اي کرونباخ     آل اي کرونباخ به دسهههت آمد.     

88/0، 89/0 =CR 71/0، و =AVE            براي متغيرهههاي پژوهش

 .) دول يک( م دار باال و مناسبي به دست آمد

به براي   م  راهبردي مؤثر بر    رت ندي عوا چه   ب پار سهههها ي يک

نه      خا تاب تالي   ک مه   هاي ديجي ماري   ، بر اسههههاس نظرات  ام آ

است اده  و نرم اح ار مربوطه « تاپسيس حا ي»ا  روش  پژوهش، 

بندي گيري تکنيکي و قوي براي اولويتروش تصميم که ،شد

[. 22] آل اسهههتها ا  طريق شهههبيه نمودن به  واي ايده گ ينه 

ي  داده   م  راهبردي   مدل ها و  براي تج يه و تحل سههها ي عوا

سههها ي ممادالت  موثر، ا  روش تحلي  عاملي تنييدي و مدل      

س و اس.پي.اس.ا 22آموس سههامتاري با اسههت اده ا  نرم اح ار 
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سههها ي ممادالت سهههامتاري ا  طريق مدل. سهههت اده شهههدا 21

مدل    مي ب  قبول بودن  قا ماص   توان  هاي نظري را در  وامع 

تنييدي، بر اسهههاس نظريه       آ مون کرد.  ي  عاملي  هاي  در تحل

مو ود ارتباط هر عام  با  يرمجموعه ماصهههي ا  متغيرها يا           

شده   شد.  و به دنبال تنييد آنها مي سؤاالت ممين  ا  ممين  پسبا

هاي متمددي براي برآورد نيکويي برا ش   شهههدن الگو، روش

هاي مشهههاهده شهههده و ود دارد. به طور کلي ک  مدل با داده

ست اده قرار      سنجش برا ش مدل، مورد ا شامص براي  چندين 

گيرد ولي ممموال براي تنييد مدل، اسهههت اده ا  سهههه تا پنم       مي

اده عبارتند هاي برا ش مورد است شامص کاحي است. شامص

هاي مطلق (. يکي ا  شههامص2χکاي اسههکوئر يا مي دو )ا : 

مي  مي  عمومي        بههاشههههد کههه  نوان  ع ترين و   توان آن را بههه 

شامص برا ش در الگو  سامتاري   پرکاربردترين  سا ي ممادله 

 ، مؤيد مدل است.05/0تر ا  تل ي کرد. م دار ب رگ

. اين RMRريشه دوم ميانگين مربمات باقيمانده يا   -

هاي برا ش مطلق است، ،داق  م دار شامص يکي ا  شامص

براي الگوي مورد  RMRبراي اين شامص ص ر است. هرچه 

 ارد. تر به ص ر باشد، الگوي مذکور برا ش بهتري دآ مون ن ديک

 يم دار نسب شامص :GFIشامص نيکويي برا ش يا  -

الگو  قيررا به گونه مشترک ا  ط هاانسيو کووار هاانسيوار

. باشديم کيص ر و  نيب GFIت رايي. دامنه تغکنديم يابيار 

 باشد. 90/0تر ا  ب رگ ايبرابر  ديبا GFIقاب  قبول براي  م دار

هاي : يکي ا  شامصCFIشامص برا ش تطبي ي يا  -

تطبي ي است. اين شامص بر مبناي همبستگي بين متغيرهاي 

باالي همبستگي ،اضر در الگو قرار دارد به نحوي که ضراي  

 انجامد.ها به م ادير باالي شامص برا ش تطبي ي ميبين آن

: RMSEAريشه ميانگين مربمات مطاي برآورد يا  -

اين شامص  RMRهاي م صد است و همانند يکي ا  شامص

ني  بر مبناي تحلي  ماتريس باقيمانده قرار دارد، که م دار 

 کنند.آن مدل را تنييد مي 1/0تر ا  کوچک

هاي اسکوئر بهنجار يا نسبي: يکي ا  شامصيکا -

عمومي براي به ،ساي آوردن پارامترهاي آ اد در محاسبه 

شامص برا ش، کاي اسکوئر بهنجار يا نسبي است. 

هاي مت اوتي براي م دار قاب  قبول بودن اين شامص ديدگاه

تا سه، يک تا پنم، دو تا سه، و  و ود دارد. م ادير بين يک

 دانند.قاب  قبول مييک تا دو را 

 
 

به سهههؤال اول پژوهش:      پاسهههخ  م  راهبردي مؤثر بر  در  عوا

هاي علوم هاي ديجيتالي در دانشههگاهسهها ي کتابخانهيکپارچه

براساس اطالعات مستخرج ا  ادبيات    ؟ عوام پ شکي کدامند 

پان  دل ي پژوهش  يپژوهش، و نظرات اعضهها تح يق، پيشههينه

ري ي، چشههم اندا  سهها مان ،اضههر عبارتند ا : تمرک  بر برنامه

هاي سههها مان مادر،    مادر، اهدان سههها مان مادر، سهههياسهههت       

راهبردهاي سههها مان مادر، و ال امات سههها مان مادر. سههها مان 

هاي و ارت بهداشت درمان و آمو ش پ شکي و دانشگاه ،مادر

. علوم پ شکي وابسته به آن هستند
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عوام  راهبردي  بندي  رتبه در پاسهههخ به سهههؤال دوم پژوهش:    

تالي يکپارچه در دانشهههگاه         ايجاد  مؤثر بر  نه ديجي هاي  کتابخا

 يبندي نظرات اعضا؟ نتايم  معباشدچگونه ميعلوم پ شکي 

ثيرگذار بر يکپارچه نعوام  راهبردي ت پان  دل ي در تميين رتبه

هاي علوم پ شههکي هاي ديجيتالي در دانشههگاهسهها ي کتابخانه

شور  ست. اين عوام  به ترتي      يکدر  دول  ک شده ا آورده 

، «ري ي تمرک  بر برنههامههه      »تههنثيرگههذاري عبههارتنههد ا :       رتبههه 

» ، «هاي سهها مان مادرسههياسههت »، «راهبردهاي سهها مان مادر»

 اندا چشههم»و « ن سهها مان مادراهدا»، «ال امات سهها مان مادر

هاي ديجيتالي کتابخانه ا  ديدگاه مبرگان ،و ه«. سا مان مادر

مه          مهم نا گذار تمرک  بر بر تنثير م   عا ري ي اسههههت و ترين 

سا مان مادر آمرين رتبه را به مود امتصاص داده   چشم  اندا  

   است. 

          

 هاي عامل راهبردي با استفاده از روش تاپسيس فازيبندي شاخصنتايج حاصل از رتبه :1جدول 

هاشاخص وزن وزن نرمااليز شده رتبه  عام  

1 150/0 552/0 ري يتمرک  بر برنامه   

 عام  راهبردي

2 146/0 540/0  راهبردهاي سا مان مادر 

3 144/0 532/0 هاي سا مان مادرسياست   

4 142/0 525/0  ال امات سا مان مادر 

5 135/0 499/0  اهدان سا مان مادر 

6 133/0 491/0 اندا  سا مان مادرچشم   

 

هاي هاي دانشگاهکتابخانهو مديران  نمسئوالنتايم نظرسنجي ا  

مي ان  باره در ،سهههوم پژوهش در مر،له  ،علوم پ شهههکي ايران

ند يکپارچه      مجموعه  اهميت  م  راهبردي بر حرآي سههها ي عوا

مالصهههه شهههده اسهههت.   دوهاي ديجيتالي در  دول    کتابخانه   

دهد ميانگين تنثيرگذاري عوام  نشهههان مي دواطالعات  دول 

ليکرت، بيش ا   پنمتا  يکاسهههت که در م ياس  5/3راهبردي 

اي بيانگر طور مشههابهه ني  ب نما ر مدام د .م دار متوسههم اسههت 

 ذکر شده  پنميت است. ،داکثر مي ان تنثيرگذاري  همين وضم 

. پراکندگي نظرات در مورد تنثيرگذاري عوام  راهبردي، است

که در  دول    ،نمودار حراواني نظرات کارکنان  اسهههت.  408/0

ارائه شده   دو، به منظور وضوح بيشتر در شک     اندذکر شده  دو

 ممهدرصهههد  ا 50ت ريبا  ،اسهههت. در نمودار مي ان تنثيرگذاري

ياد بر             ياد و ميلي   تنثير   م  راهبردي  ند عوا ماري ممت د آ

صد نظر داده  50سا ي دارند و  حرآيند يکپارچه ثير اين ناند تدر

بندي عوام  راهبردي، توسم  رتبهعوام  متوسم و کمتر است.   

بندي اين عوام  ا  سههوي مبرگان ها، با رتبهمسههئوالن کتابخانه

بين آنها  6/0ي مثبتي با ضهري   باشهد، اما همبسهتگ  يکسهان نمي 

شاهده مي  چولگي من ي به م دار کمي در نمودار ديده شود.  م

   شود.مي

شامص سه با تو ه به  دول  هاي مرک ي، پراکندگي ، تحلي  

 .باشدبه شرح  ير ميعوام  راهبردي  و تو يع متغير

 

 خصوص متغيرهاي تحقيقهاي توصيفي در مقادير شاخص :2جدول

بيشترين 

 مقدار

کمترين 

 مقدار
 واريانس چولگي کشيدگي

انحراف 

 معيار

 مد

 )نما(
 متغيرها تعداد ميانگين ميانه

5 1 280/1-  014/0-  167/0  408/0  42/3  3 53/3  140 
عوام  شش گانه 

 راهبردي
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 تأثيرگذاري عوامل راهبردي بارهدر ي ديجيتاليهانمودار فراواني نظرات مسئوالن کتابخانه :2شکل
 

تحلي  مدل م هومي و مدل در پاسخ به سؤال سوم پژوهش:  

مدل م هومي و باشد؟ عوام  راهبردي چگونه مي عاملي تنييدي

سا ي ممادالت سامتاري با است اده حرضيه پژوهش ا  طريق مدل

مورد آ مون قرار گرحت. مدل به دست آمده  آموسا  نرم اح ار 

 سهدر شک  مدل  برا شهاي شامصا  ا راي آ مون همراه با 

( و يکرائه شده است. بين مدل م هومي )شک  او  دول چهار 

آوري شده در مدل تحليلي عاملي ،اص  ا  اطالعات کمي  مع

 شود. در همهسوم پژوهش همخواني مناسبي مشاهده مي مر،له

ضراي  د. نباشعاملي در سط  قاب  قبولي مي هايموارد بار

عوام  راهبردي مي ان تنثير هر  تحلي  عامليرگرسيوني مدل 

ها را در توضي  واريانس نمرات يا عام  دام ا  متغيرها و يا گويهک

 97/0هاي سا مان مادر با بار عاملي سياستدهد. اصلي نشان مي

تنثيرگذارترين عام  است و پس ا  آن راهبردها و ال امات 

اندا  و باشند. چشمسا مان مادر به ترتي  داراي اهميت مي

هاي ديجيتالي ئوالن کتابخانهاهدان سا مان مادر ا  نظر مس

ري ي داراي کمترين هاي علوم پ شکي ايران بمد ا  برنامهدانشگاه

عاملي تنييدي به تحلي  دل اهميت هستند. در مجموع م در ه

هاي رگرسيوني در سط  اطمينان  دست آمده با ممناداري و ن

باشد. طبق نتايم درصد داراي روايي همگراي قاب  قبولي مي 99

برا ش مؤيد  هايدر ارتباط با مدل م بور، شامص چهار دول 

  درصد بودند.  يکمدل در سط  مطاي 
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 راهبرديگيري عوامل هاي برازش مدل اندازهشاخص  :3جدول 

RMSEA CFI IFI GFI RMR CMIN/DF هاشاخص 

 عوامل راهبردي 615/1 048/0 90/0 90/0 90/0 067/0

1/0> 90/0< 90/0< 90/0< 5/0>  سطح قابل قبول <5 

 نتيجه مناس  مناس  مناس  مناس  مناس  مناس 

 

هاي (، روشسهپس ا  ممين شدن مدل تحلي  عاملي )شک  

هاي متمددي براي برآورد نيکويي برا ش ک  مدل با داده

تجربي و ود دارد. به طور کلي چندين شامص براي سنجش 

گيرد ولي ممموال براي تنييد برا ش مدل، مورد است اده قرار مي

[. 23-24شامص کاحي است ] پنمتا  سهمدل، است اده ا  

تجربي  هايدهند که دادههاي برا ش مدل نشان ميشامص

تح يق، مدل م هومي تدوين شده را مورد تنييد و ،مايت قرار 

دهند. به عبارت ديگر، برا ش داده به مدل برقرار است. طبق مي

شامص ، 615/1اسکوئر بهنجار يا نسبي ، کاي سه دول 

، شامص نيکويي 048/0برابر با  ميانگيهن مجهذور باقيمانده هها

، شامص برا ش 90/0نده برا ندگي ح اي شامص، 90/0برا ش 

و شامص ميانگين مربمات مطاي برآورد  90/0تطبي ي برابر با 

باشند. بنابراين، مدل است، که م ادير مطلوبي مي 067/0برابر با 

 هاي برا ش کلي قاب  قبول است.گيري با تو ه به شامصاندا ه

نتايم اين تج يه و تحلي  به همراه مدل تحلي  پژوهش براي 

مالصه  چهاردر  دول  هاي ديجيتاليسا ي کتابخانهيکپارچه

  آورده شده است

 

 نتايج تحليل عاملي تأييدي عوامل راهبردي : 4جدول

 سؤال  شاخص متغير
بار عاملي 

 استاندارد

سطح معني 

 داري
 نتيجه

ي
ل راهبرد

عوام
 

 تنييد  004/0 66/0 1-2 ري يتمرک  بر برنامه

 تنييد  003/0 54/0 3-4 اندا  سا مان مادر چشم

 تنييد  004/0 54/0 5-6 اهدان سا مان مادر

 تنييد  005/0 97/0 7-8 هاي سا مان مادرسياست

 تنييد  004/0 94/0 9-10 راهبردهاي سا مان مادر

 تنييد  000/0 88/0 11-13 ال امات سا مان مادر
 

هار هاي  دول    داده يدي             چ تني عاملي  ي   به تحل تايم مربوط  ، ن

دهد. در مصههوص بارهاي  پرسههشههنامه عوام  راهبردي را نشههان مي

تر  تر و به عدد يک ن ديکهر چه بار عاملي ب رگعاملي استاندارد، 

پنهان   هايتواند متغيرباشد، يمني متغير مشاهده شده )سؤال( بهتر مي     

 اثرگذاري ممناي به تبيين نمايد و راهاي مؤثر( )عوام  و شههامص

بنابراين، با تو ه به بارهاي عاملي و سههط    [.23-24] اسههت بيشههتر

 ها در دامنه مناسبي قرار دارند.ي سؤالممناداري، همه
 

 
 

 رثيرگذار ب نت راهبردي شهههناسهههايي عوام      ،هدن اين پژوهش 

هاي علوم  ديجيتالي در دانشهههگاه   هاي کتابخانه   سههها ي حرآيند  

 مرور ادبيات تح يق و مباني نظريايران بوده اسهههت.  پ شهههکي

هاي نشههان داد که در تجاري انجام شههده قبلي عواملي در  مينه

ثر ؤسهها ي محني، سهها ماني و نيروي انسههاني بر حرآيند يکپارچه

ما مبرگان ،و ه    تشهههخيص داده شهههده  ند. ا نه    ا خا هاي  ي کتاب

تالي د  که اعضهههها ديجي ،اضهههر    ن  پا  ءر ايران  دل ي پژوهش 

باشههند، بر اسههاس اطالعات و تجاري مود مجموعه عواملي مي

کدام ا    کيد نمودند که در هيچ   نثير آنها ت  نثر اعالم و بر ت ؤرا م

ت اوت آشههکار که بين هاي قبلي قاب  ت سههيم نبودند. اين  مينه

ته   پژوهشهههي در منابع   هاي هاي پژوهش ،اضهههر و گ ارش   ياح

ي نظرسنجي ا  اعضاء پان  دل ي بود.   مو ود مشاهده شد نتيجه  

شده در مارج ا  کشور ت  در پژوهش ثير اين عوام  نهاي انجام 

 بحث و نتيجه گيري
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ته   م  عمدت     کمتر مورد تو ه قرار گرح ند. اين عوا به   نا مربوط 

هاي ديجيتالي علوم پ شکي يا به هاي باالدستي کتابخانه سا مان 

باشههند. سهها مان مادر را در اين   مان مادر ميعبارت ديگر سهها

شگاه  شت، درمان و    ،و ه دان شکي يا و ارت بهدا هاي علوم پ 

هايي که تصهههميمات،  باشهههند. سههها مان  آمو ش پ شهههکي مي

هههاي م ررات و قوانين آنههها در اداره و تغييرات کتههابخههانههه             

ديجيتالي علوم پ شکي ال امي است. در واقع اين بيانگر ال امات 

ديريت کالن ،و ه بهداشهههت و درمان کشهههور اسهههت که بر م

شههود. اين عوام  عبارتند هاي علوم پ شههکي اعمال ميکتابخانه

 ها، ال امات، اهدان، و چشمري ي، راهبردها، سياستا :  برنامه

اين مجموعه عوام  به دلي  ماهيت و        اندا هاي سههها مان مادر.    

مديريت کالن و راهبردهاي         با  ها  باط آن سههها ماني تحت     ارت

ت   م  راهبردي  ند يکپارچه     نعنوان عوا سههها ي ثيرگذار بر حرآي

هاي ديجيتالي علوم پ شهههکي در نظر گرحته شهههدند.       کتابخانه   

گرچه اين عوام  کامال مسهههت   ا  يکديگر نيسهههتند اما مطابق  

تايم  دول    ن  دل ي در ات         يک   ن پا گاه اعضههههاي  يد ا  د

ه ري ي باالترين رتبه و   ثيرگذاري مت اوتي دارند. عام  برنام        نت 

چه   تنثير را بر   پار نه     يک خا تاب تالي   سهههها ي ک دارد.  هاي ديجي

اي همراه با  هاي برنامه    ا در واقع پيش بيني  ري ي در اينبرنامه  

هاي امتصهههاص ياحته هاي ال م ا  نظر قوانين و بود هتضهههمين

هاسههت. اسههت که ضههامن ا راي تصههميمات مبتني بر پيش بيني

ها و م اصههد سهها مان و تهيه  متضههمن تميين هدنري ي برنامه

دهد که   ري ي نشهههان ميبرنامه   ي کار اسهههت. ن شهههه و برنامه   

شخص  ها چگونه بايد تح ق يابند. برنامههدن ري ي به ممناي م

شه براي ،رکت  ست که    هاي آينده مينمودن ن  شد. بديهي ا با

هاي  باشهههد. راهبرد ترين ارکان نظام مديريتي مي   اين امر ا  مهم

شد سا مان مادر که داراي رتبه دوم اهميت مي   همان در نظر ،با

بيني شههده سهها ماني هسههتند که راهنماي   مرا،  پيش نداشههت

باشهههند و ا    ها در رسهههيدن به اهدان نهايي مي      مجريان برنامه   

يا به عبارت ديگر  هانمايند. سهههياسهههتانحراحات  لوگيري مي

به بهت  نما سههها هايي که   شهههيوه و روش  رين نتيجه مطلوي را 

ي سههوم تنثيرگذاري ا  نظر مبرگان پان  دل ي رتبه دنرسههانمي

هاي رتبه . ال امات، اهدان و چشههم اندا  سهها مان مادررا دارند

ثير آنها در  ناند که ت   بمدي را به ترتي  به مود امتصهههاص داده    

طور ا تناي ناپذيري بايد مد ه سا ي ب موح يت حرآيند يکپارچه

ضا    رد.نظر قرار گي صورت منط ي ا  طرن اع  ياين واقميت به 

پان  دل ي که داراي تخصهههص، تجربه و اطالعات مناسههه  در 

کامال منط ي به نظر  .اسهههت شهههدها هار  ني  اين  مينه هسهههتند

نه          مي خا تاب مام ک چه بخواهيم ت نان که چ تالي    رسههههد  هاي ديجي

شگاه  ص           دان شور به هم مت سر ک سرا شکي را در  هاي علوم پ 

گذاري، سياست اشال مهسا ي صورت گيرد، ا يکپارچهکنيم ت

مه    نا ماهنگي، تصهههميم گيري،     بر ري ي، وضهههع م ررات و ه

لذا  .است  و مديران ارشد  مانهدر سط  و ارت و ا را  مديريت

 بايد مد نظر قرار گيرند.  يکهمه عوام  مذکور در  دول 

الحوائجي نتايم اين پژوهش با نتايم پژوهش  نوي و باي      

هاي ديجيتالي تنثير عوام  راهبردي بر توسمه کتابخانه بارهدر

باشد. همچنين، نتايم پژوهش هو و همکارانش با همراستا مي

-نتايم اين پژوهش درباره اثرگذاري شامص تمرک  بر برنامه

هاي اطالعاتي مشابهت دارد. سا ي سيستمريري در يکپارچه

هاي کتابخانهسا ي باره يکپارچهني  در [21]و بروحي  [25]کرير 

 راهبردهاي و مشيمم عام  ،مجا ي هايمحيم و ديجيتالي

که با نتايم اين پژوهش  دانندمي تنثيرگذار عاملي را سا ماني

نامه دکتري همخواني و مشابهت دارد. ،ا ي هاران ني  در پايان

هاي ديجيتالي مود، ن ش عوام  راهبردي را در توسمه کتابخانه

هاي به دست آمده در اين در مال ي مؤثر دانسته است که با داده

اما نتايم اين پژوهش با نتايم پژوهش  .باشدپژوهش همراستا مي

نورو ي غيرهمسو است  يرا بيشتر به اثرگذاري ن ش عوام  

ها پردامته است تا عوام  راهبردي انساني در توسمه کتابخانه

[26.]  

هاي علوم ن و مسئوالن کتابخانه دول يک نظرات مديرا    

پ شکي سراسر کشور را درباره مي ان تنثيرگذاري عوام  

هاي ديجيتالي سا ي کتابخانهراهبردي بر حرآيند يکپارچه

و مد )نما(  5/3دهد. ميانگين براساس م ياس ليکرت نشان مي

،اص  ا  اين نظرسنجي آماري بيانگر تنثيرگذاري  ياد اين  4/3

ي کار و مديريت ر پاسخ دهندگاني است که تجربهعوام  ا  نظ

هاي علوم پ شکي را هاي ديجيتالي در دانشگاهدر کتابخانه

اول پژوهش مبني بر تنثيرگذاري عوام   دارند، بنابراين، حرضيه

هاي ديجيتالي تنييد شده سا ي کتابخانهراهبردي بر يکپارچه
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خ دهندگان است. شک  دو   ئيات بيشتري را ا  نظرات پاس

توان استنباط کرد که ت ريبا آشکار مي سا د. ا  اين شک  مي

نيمي ا  پاسخ دهندگان مي ان تنثيرگذاري عوام  راهبردي را 

اند و نيم ديگر پاسخ دهندگان  ياد و ميلي  ياد ار يابي کرده

 هاي  اممهاند. با بررسي پاسخآن را متوسم و کمتر اعالم نموده

هاي تيپ هاي دانشگاهکارکنان کتابخانهپژوهش مشخص شد، 

يک مي ان تنثيرگذاري عوام  راهبردي را  ياد و ميلي  ياد 

هاي کم تا متوسم، بيشتر اند. در ،الي که ار يابياعالم نموده

هاي تيپ دو و سه بود. اين واقميت ا  طرن کارکنان دانشگاه

و مي ان منمکس کننده تنثير شرايم محيم کار بر ديدگاه احراد 

 اطالعات آنان نسبت به سا مان مطبوع مودشان و نحوه

 مشارکت آنها در تحوالت آن است. 

( و مدل تحليلي عاملي ،اص  يکبين مدل م هومي )شک       

سوم پژوهش  آوري شده در مر،لها  اطالعات کمي  مع

مطابق نتايم ارائه شده در شود. همخواني مناسبي مشاهده مي

گيري هاي برا ش مدل برآمده ا  اندا هص دول سه، شام

د. نباشقاب  قبولي مي در محدودهموارد  در همهعوام  راهبردي 

هاي علوم پ شکي ني  مانند بنابراين کارکنان و مسئوالن کتابخانه

گانه اين باورند که عوام  شش برمبرگان عضو پان  دل ي 

يجيتالي در اين هاي دسا ي کتابخانهراهبردي بر حرايند يکپارچه

دانشگاه ها تنثيرگذارند. نتايم به دست آمده ا  مدل تحليلي 

دهد، مؤثرترين عوام  راهبردي ا  نظر کارکنان عاملي نشان مي

ها و راهبردهاي سا مان مادر با بار عاملي به ها سياستکتابخانه

باشند. در ،الي که مبرگان پان  دل ي مي 94/0و  97/0ترتي  

ري ي و دوم در تنثيرگذاري را به ترتي  برنامه عوام  اول و

اند ) دول يک(. اهدان و راهبردهاي سا مان مادر اعالم کرده

چشم اندا هاي سا مان مادر ا  نظر هر دو گروه در تنثيرگذاري 

اند. ال امات سا مان مادر هاي پنجم و ششم ار يابي شدهدر رتبه

هاي علوم کنان کتابخانهچهارم و ا  نظر کار ا  نظر مبرگان رتبه

 است. نظرات دو  اممه سوم را درياحت نموده پ شکي رتبه

-آماري در مصوص عوام  راهبردي تنثيرگذار بر يکپارچه

داري است و ضري  همبستگي آنها ممني سا ي داراي رابطه

دهد همبستگي نسبتا قوي و باشد، که نشان ميمي 6/0برابر با 

هاي  قاب  قبول، روه و ود دارد. ت اوتمثبتي بين نظرات دو گ

هاي آماري پژوهش به طور برماسته ا  ت اوت نظرات دو  اممه

-ها ميآوري دادهذاتي دو  اممه و طبيمت روش آماري  مع

توان نتيجه گرحت که باشد. با اطمينان ا  نتايم پژوهش، مي

ديجيتالي هاي سا ي کتابخانهعوام  راهبردي بر حرايند يکپارچه

 علوم پ شکي تاثيرگذار هستند.

-کپارچهي در ا راي برنامه هاي پژوهش ،اضر،بر اساس ياحته    

 هاي علوم پ شکيدر دانشگاهالي سا ي کتابخانه هاي ديجيت

 مانه وم امات ارشد در سط  و ارت نظراتاست  ال مايران 

ين ايم انت مرا،  لحاظ شود. هاي علوم پ شکي در همهدانشگاه

هاي ها و دستورالمم در تدوين بخشنامه دتوانپژوهش مي

 هاي علوم پ شکيدر دانشگاه سا يحرايند يکپارچه ا رايي

 چارچوبي ا  عوام  در واقع اين نتايم .برداري شوندبهره

ا ي سسا ي و حرايند يکپارچهپياده درراهبردي مؤثر و کليدي 

ارائه ن علوم پ شکي ايراهاي هاي ديجيتالي در دانشگاهکتابخانه

در  . نتايم پژوهش ،اضر، به دلي  اين که اولين پژوهشدهدمي

هاي تواند مسيري را براي کارباشد، مياين نوع در ايران مي

 مهآوري اطالعات مانند ه معد. نمشابه و مرتبم هموار نماي

شوند، با هاي آماري انجام ميهاي ديگر که با روشپژوهش

 موا ه بود، که  پشتيباني م امات و ارت بهداشت،مشکالتي 

هاي علوم پ شکي درمان و آمو ش پ شکي و همچنين دانشگاه

-د ميهاي بمدي آنها را رحع نمايد. پيشنهاتواند در پژوهشمي

هاي مم ها و دستو رالشود در تدوين قوانين، م ررات، آيين نامه

 جيتالي علومهاي ديسا ي کتابخانها رايي حرآيند يکپارچه

 پ شکي ا  نتايم پژوهش ،اضر است اده شود. 

 

 

هان      اين هي ا  پاي ه  بخش هه  م اله ،اص هت  م طع دکتري نام تح

هاي سا ي کتابخانه يکپارچه بر مؤثر عوام  شناسايي  »عنههههوان 

شگاه  در ديجيتالي شکي  علوم هايدان سيم  و ايران پ   الگوي تر

شنهادي  شد که با ،مايت  مي« پي شگاه بين با ضا  دان المللي امام ر

ا را شده اسهت.)ع( در مشهد 

 تشکر و قدرداني
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 Abstract 

 
Introduction: Integration of digital libraries is an important part of the consolidation process of 

information systems, emphasized by the Ministry of Health and Medical Education.The purpose of 

the present study was therefore to identify effective strategic factors and the degree to which they 

affect the integration of digital libraries.  

 Methods: In this descriptive survey, the strategic factors were gathered through review of 

literature; these factors were then assessed and ranked by the Delphi panel using Fuzzy TOPSIS 

technique. The members of the panel were selected through snowball sampling. The factors were 

also assessed by library managers through a questionnaire. Responses were analyzed using Amos 

software to obtain the factor analysis model of the effective strategic factors.   

Resalts: Although library managers and the Delphi panel members had different ideas about the 

degree to which the strategic factors affect the integration, there was a positive relation between 

these two groups (r = 0.6).  

For the Delphi panel members, planning with normalized weight of 0.150 and for library managers, 

the policy of parent organization with a load factor of 0.97% were the most effective factors. 

Conclusions: Strategic factors affect the integration of digital libraries. These factors are as 

follows: policies, strategies, requirements, planning, targets and vision of the Ministry of Health 

and Medical Education and Medical Universities in Iran. 

Keywords: Strategic Factors, Integration of digital libraries, Ministry of Health and Medical 

Education of Iran, confirmatory factor analysis   
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